Amados Irmãos,

Maio, 2013

As atividades da base começaram em cheio. No
início de abril fomos à vila de Sabonete com um
pastor de Peru para furar um poço para o
Seminário Indígena.
Foi feito manualmente
girando os canos o dia inteiro até encontrar água
boa aos 27 metros de profundidade. Este poço
localiza-se na área onde será feita a cozinha. O
projeto no seminário é de fazer cozinha,
dormitórios, banheiros e salas de aula num
formato de uma maloca para atendar até 250

alunos no ano escolar. Já tem grupos de diversos
lugares interessados em patrocinar e vir ajudar no
decorrer do ano para a honra e glória de Deus.
Precisamos mostrar os poços e filtros de água aos
órgãos do governo como FUNAI e outros para eles
entenderem como gostaríamos de ajudar as vilas e
aldeias em todo o vale do Javarí.
Wilson estava suja, suada, fedido e cansada no final
do dia. O barco que deveria levar ele de volta (eu tinha
voltada um pouco antes) não veio e teve que procurar outro barco. Ele acabou indo direto ao auditório para
pregar no culto de doutrina do jeito que estava. Ao menos ele dispensou todo mundo de dar um abraço nele! 
Deus continue nos esticando e nos tirando da nossa zona de conforto. No meio do mês fui a palestrante/
pregadora da rede de mulheres aqui em Benjamin. O tema foi “O Milagre Por Um Toque”. Aprendemos juntos
sobre a mulher com fluxo de sangue e o tamanho da fé daquela mulher. Tivemos um tempo muito precioso.
“Pois o evangelho mostra como é que Deus nos aceita: é por meio da fé, do começo ao fim. Como dizem
as Escrituras Sagradas: “Viverá aquele que, por meio da fé, é aceito por Deus.” Romanos 1:17
Wilson e eu estamos encarregados a todas as seis congregações este mês até os pastores voltam da convenção
geral. Assim temos visitado todas elas participando, ensinando, pregando e encorajando as pessoas em cada uma.
Isto inclui a Escola Dominical, os cultos domingo à noite, o culto geral das terças-feiras e também o culto de
doutrina nas quintas. Eu estou juntando material e preparando treinamento para implantar a Escola Dominical
em todas elas.
A família que veio juntar forças conosco
recebeu quatro equipes em abril para fazer dois
banheiros no seminário indígena e outros
projetos como construir camas e uma cerca para
eles. Quando estes grupos voltaram do seminário
no final de cada semana metade foram
hospedados aqui em casa uma noite e fizemos um
café da manhã para todos (de 14-20 pessoas
total) antes de sua saída. Fizemos café da manhã
a semana inteira para a última equipe.
Fim de uma semana longa... Tomando café em nossa casa.

Nos intervalos, temos hospedado duas famílias, missionários e outros. É um “vai e vem” constante aqui.
Temos muitas saudades dos filhos, família e amigos, mas Deus tem cuidado
de cada um. Jéssica e Ben se mudaram para Carolina do Sul (na divisa). Jéssica
conseguiu um emprego num hospital em Charlotte, Carolina do Norte. Ben vai
se formar em maio em Educação Física e Matemática e vai procurar uma
escola naquela área logo que puder.
Julie e Brandon continuem trabalhando num
hospital em Peoria, IL e Brandon vai se formar em
Química Biomolecular em maio.
Ambos ainda
pretendem se mudar mais para o sul dos EUA
futuramente.
Josué e Leighann por enquanto amam sua vida em
Orlando, FL. Eles estão se realizados em seus empregos no
hotel e em sua igreja. Gostam muito do calor, das praias, de
seu cachorro Bebe e das visitas que recebem de família e
amigos no decorrer do ano.
Louvamos a Deus pelo cuidado e pela direção que tem dado a cada um!

Queremos vos agradece pela vossa fé e fidelidade em fazer o compromisso mensal de nos apoiar em oração e
doações, pois sabemos que tem meses que não é fácil e vocês têm necessidades e pedidos de oração também.
Lembramos sempre de vós diante do Senhor pedindo a Ele grandes bênçãos para vossas vidas e que nos momentos
bons e também nos momentos ruins Deus ajuda você a guardar a fé e continuar na batalha sendo usados por Ele.
Trabalhando junto com vocês na seara do Senhor!

Wilson e Lori

Asas De Socorro, Caixa Postal 175, 75001-970 Anápolis, GO
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Sustento Mensal: (Para quem não recebe boletos bancários para nosso sustento e gostaria de contribuir.) Pode ser enviado para
Bradesco: Ag. 0240-Conta corrente: 93.826–2. Avise que a oferta é para Wilson e Lori Kannenberg a
doacoes.missionarios@asasdesocorro.org.br. Para cadastrar-se é o mesmo contato. A missão precisa ter seu nome e endereço
completo e número de telefone para receber doações e enviar boletos. Obrigado pela sua colaboração! Caso tiver dúvidas entre em
contato com (62) 4014-0323. Para mais informações acesse: www.asasdesocorro.org.br.

